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1. SRPNA 2020

PŘIJATÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM NÁKAZY COVID 19.
1. OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ ČISTOSTU A DEZINFEKCI ZIMÍHO STADIONU
Tato opatření bude zajišťovat Podebřadška špořtovní, š.ř.o. ve špolupřaci š VV klubu HC
Podebřady.
 Kazdodenní dezinfekce šaten a šocialních zařízení.
 Zajištení nadob š dezinfekcí v přoštořu šaten a šocialních zařízení
 Dezinfekce hřacškych šaten, lavic a třeštnych lavic před kazdym utkaním.
2. NAŘÍZENÍ KLUBU HC PODĚBRADY
2.1 Obecná opatření
 Zákaz vstupu rodičů do prostoru šaten zimního stadionu.
 Každý hráč musí mít svoji lahev na pití a vlastní ručník.
 V rámci možností po každém tréninku nebo zápase vzít domů vyprat spodní
prádlo.
 Osoba nebo její zákonný zástupce mající příznaky onemocnění je povinna
okamžitě vyrozumět trenéra nebo vedoucího mužstva.
 Osoba mající příznaky onemocnění je povinna se izolovat ve smyslu
protiepidemiologických opatření k zamezení šíření infekce mezi rodinné
příslušníky a členy družstva.
 Osoba, která měla příznaky onemocnění se ke sportovní činnosti může vrátit:
▪ Nejdříve 48 hodin po odeznění symptomů na základě souhlasu lékaře
▪ Okamžitě po negativním PCR testu
 Postup při potvrzení onemocnění:
▪ Osoba s pozitivním PCR testem je okamžitě izolována v domácím prostředí,
svůj stav neprodleně konzultuje s lékařem a o pozitivním PCR testu
vyrozumí neprodleně klub.
▪ Klub po oznámení ze strany hráče vyrozumí řídící orgán soutěže a
příslušnou krajskou hygienickou stanici, která doloží možnou trasu šíření
Onemocnění.
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▪

Pravidla karantény a proces návratu pozitivně testované osoby na
Onemocnění zpět ke sportovní činnosti se řídí dle pokynů místně příslušné
krajské hygienické stanice.

▪
2.2 Organizace tréninkových jednotek
 Provádění tréninkové jednotky v maximálním počtu 30 osob (včetně trenérů)
 Zamezení přístupu nepovolaných osob do bezprostřední blízkosti hrací plochy, kde
by takové osoby mohly přijít do kontaktu s hráči nebo trenéry.
2.3 Organizace utkání
 Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR
15757/2020 – 26/MIN/KAN s účinností ode dne 27.7.2020 do odvolání může být
maximální počet diváků 500. V případě že počet diváků je vyšší než 100 musí mít
diváci ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa). Tato podmínka se
nevztahuje na děti do 2 let, osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či
závažnou alterací duševního stavu.
 Klub je povinen zajistit, aby se osoby z hlediště nedostali do kontaktu se skupinou
osob na hrací ploše (hráči, rozhodčí, trenéři, funkcionáři)
 V průběhu utkání nikdo nesmí být mezi hráčskými lavicemi.
 Rozcvičování před utkáním probíhá na polovinách družstev , přičemž cvičení
organizovaná ze středu hřiště mohou začínat od středového kruhu.
 Pozdrav rozhodčích a kapitánů na začátku utkání se provádí pouze ústně.
 Pozdrav rozhodčích a kapitánů po utkání se nekoná.
 Pozdrav hráčů po utkání se nekoná.
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